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Estão aí as Férias
Em virtude das férias, A Voz de Portugal
só voltará ao contacto dos nossos
leitores no dia 3 de Agosto
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Apenas

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

30
por mês*

$

cada

20 LITROS

atenção: Se não tem Selo da moSti
mondiale É porQue não É moSti mondiale

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

À vontade

Chamadas recebidas ilimitadas
Mensagens textos ilimitadas
Mensagens textos internacionais ilimitadas
Noites e ﬁns-de-semanas ilimitadas
à partir das 19h

+150 minutos de dia

*Termos e condições no interior do jornal.
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Agenda comunitária
Centro de ajuda à família

Para iniciar o verão, o CAF, convida-vos no dia 16 Julho
a fazer um pique-nique agradável, num local bem particular; visita a um campo de lavanda e participação numa
colheita de bleuets.
Inscreva-se pelo tel: 514 982 0804.

Grémio Literário da Língua Portuguesa

O Grémio Literário de Língua Portuguesa pretende deste
modo gerar uma maior aproximação com a Comunidade
Luso-Canadiana, a todos informando que vai realizar a
sua primeira reunião no próximo dia 4 de Julho, na Casa
dos Açores, pelas 18.30 horas, esperando a presença
de todos e quaisquer elementos da nossa Comunidade, de representantes de Clubes e Associações, assim
como de organizações de jovens luso-canadianos, para
que se possam estabelecer programas em paralelo para
defesa da Língua Portuguesa e promoção de programas
que beneficiem a antologia literária luso-canadiana.
Direcção: Presidente: Alexandre Franco; Vice-presidente
(Canadá): Maria Eulália Fialho (Lalita Lisboa); Vice-Presidente (Ontário): Prof. João Botelho; Vice-presidente
(Colômbia Britânica): Prof. Dr. José Carlos Teixeira; Vice-Presidente (Quebeque): Natércia Rodrigues; Tesoureiro: Luís Palaio; Secretária: Maria Eulália Fialho (Lalita
Lisboa); Consultores: Dra. Aida Baptista, Dra. Ilda Januário, Clara Abreu; Directores: Carlos Pereira, Idalina da
Silva, Ricardo Castro Lopo, José Tavares
Senado: Presidente: Dra. Fátima Toste; Dr. Ricardo
Castro Lopo; Óscar Monteiro; Prof. Dr. José Carlos Teixeira; Ana Sança; Maria Eulália Fialho (Lalita Lisboa);
Carlos Botelho; Luís Palaio.

Muito Bons Somos Nós

Cenas da vida no campo

Joel Neto

C

ampónio encartado, dou por mim, ciclicamente, a caminho de uma dita “unidade de turismo
rural” escondida atrás de alguma montanha, no meio
de uma floresta, no fundo de uma herdade. Raras
vezes a experiência redundou noutra coisa que não
em fracasso. E, no entanto, torno a ter uns dias livres, confiro a impossibilidade de dar um salto aos
Açores – onde continuo sem descobrir como posso
evitar que os melros pretos me comam os tomates
de capucho – e já aí estou de novo à procura de uma
(adoro esta palavra) unidade. Gosto razoavelmente de bichos, gosto bastante de árvores, gosto muito de espaços abertos e gosto ainda mais das gentes
do campo. Gosto, preciso delas, deles, disso. E não é
por, passados dois dias apenas, estar já a morrer de
saudades da cidade, de bueiros por onde saem fumos
pestilentos, de inspectores da EMEL e de esquinas
onde os rapazes urinam de pé e as raparigas como
calha, que deixo de voltar ao chamado turismo rural
na oportunidade seguinte.

Centro de acção
socio-comunitária de Montreal

O Centro de Acção Sócio-Comunitária de Montreal informa que está a organizar, no quadro das atividades para
a 3ª idade, uma excursão a Magog e a Sherbrook no dia
18 de Agosto. A saída do Centro é às 7h30 e o regresso
é às 19h30. Se tem 55 anos e mais e quer viver um
dia inesquecível telefone para obter mais informações.
514-842-8045

Mixta de galinha
com febras na brasa

P.s.: Reservar o seu lugar SFF.

Portugalíssimo
1280AM

Agora, que há meia dúzia de gestos de caridade com
que os proprietários dessas (cá vai outra vez) unidades podiam prevenir tais saudades, tão inesperadas
como absurdas para um campónio encartado, isso há.
Por exemplo: podiam evitar apresentar-me uma sanita velha, com um daqueles tampos rachados que dão
beliscões quando nos sentamos, como uma pérola
do mobiliário pós-vitoriano, apenas conservado em
resultado do empenho dos proprietários e do sereno
tráfego intestinal dos visitantes. Podiam apresentar-me o quintal, e até chamar-me a atenção para o monte de silvas ao canto, sem começar de imediato a declamar odes às amoras que ele produz e às compotas
que com elas se fazem, se ainda por cima estamos em
Maio e nem sequer em flor as silvas estão. E podiam,
já agora, evitar mandar-me tomar banho antes de
entrar na piscina natural, na presunção de que trago

comigo suficientes micróbios para contaminar as rãs
com que tenho de nadar e o mosquedo que, ao longo
de toda essa aventura, sobre nós esvoaçará.
De resto, e muito honestamente, não há paciência
para os moderninhos de Lisboa que a si próprios se
transformaram em anfitriões de turismo rural. Não há
paciência para o seu cosmopolitismo bacoco, para a
sua contemplação ostensiva, para a sua pose missionária. Nem quero saber se deram o berro, se decidiram ter filhos em ambiente mais saudável, se apenas
perderam o emprego e não tiveram outra solução senão pegar nas terras que um tio velho lhes deixara.
Muitos anfitriões de turismo rural que conheço nunca plantaram uma batata e, no entanto, asseguram-se
mais campestres do que um pastor da Serra D’Aire.
Ao pé de um anfitrião de turismo rural português, até
um camponês de Trás-Os-Montes se sente culpado
por ter um cartão multibanco e um telemóvel de carregamentos. Para além de tudo, há-de ser comedor
de carne, utilizador de carro e mesmo utente de um
centro de vacinação – vai ter mas é de ouvir o sermãozinho todo, que não é melhor do que os outros.
Aliás, não há nada de que o proprietário de uma unidade de turismo rural portuguesa goste mais do que
de falar durante a tarde inteira e de ser ouvido durante
a tarde também. E o script é simples. Na primeira
hora, todos eles são contemplação, compostagem, espírito blue. Na segunda hora, todos eles são neurose,
protesto contra as limitações da região e lamento por
não ser possível combinar o melhor do campo e o
melhor da cidade numa vida só. E na terceira hora,
vistos os nossos braços levemente abertos de quem
diz “Ouça, meu bom homem, minha boa senhora,
deixem-nos gozar um bocadinho o cheiro destas oliveiras, que amanhã já temos de fazer-nos à estrada”,
todos eles são fundamentalismo, repreensão velada
e julgamento definitivo sobre o quão aquém nós estamos de tudo aquilo, sobre como somos ignorantes
e brutos e assassinos e indignos do seu esforço, da
sua piscina natural, do seu silvado fértil, da sua sanita
beliscadeira.
E, porém, no ano seguinte estou a caminho de uma
nova unidade de turismo rural, disposto a pagar mais
duzentos e trezentos euros por duas noites mal dormidas. Já saio de Lisboa aborrecido, para dizer a verdade. Mas, mais dia menos dia, encontro uma que tenha tomates de capucho – e, então, talvez o anfitrião
me ensine a protegê-los dos melros pretos. Ainda não
experimentei os métodos dos moderninhos.

A paranóia, de ser sempre o primeiro

José da Conceição

Produtora: Rosa Velosa

Linha aberta: 514.483.2362
Contacto
publicitário: 514.366.2888

Domingo das
15h às 17h

35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rosac@sympatico.ca
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Cada ser humano já foi o primeiro, na meta da vida,
entre milhões de espermatozóides, houve sempre um
que chegou primeiro, para fecundar o óvulo, tínhamos oportunidades de sobra para sermos grandes
perdedores; mas vencemos. Tornámo-nos o número
um entre milhões. E hoje desenvolvemos uma personalidade complexa. Não precisamos de ser mais o
número um. A paranóia de ser o número um, conspira contra a sabedoria. Ela é animalesca, instintiva,
genética. Ela só tem fundamento no mundo do desporto e mesmo assim com muitas restrições. Sejamos
o número dois com dignidade. Temos que vencer a
paranóia de ser o número um, em todas as actividades humanas.
Temos que aceitar as nossas limitações com naturalidade.

Não devemos colocar um peso acima daquilo que
podemos suportar.
Podemos ser o número um, para ser fiel à nossa consciência, e fazer tudo o que está ao nosso alcance para
ter dignidade e eficiência, mas não para que o mundo
esteja aos nossos pés. De que adianta ter o mundo aos
nossos pés e sermos ansiosos, impulsivos, e infelizes.
Temos que descobrir o prazer, de penetrar no mundo
de outras pessoas e sermos solidários com elas. Se
dividirmos a nossa tranquilidade, ela se multiplicará,
se repartirmos a nossa felicidade ela se expandirá .Já
conquistámos o pódio da vida. Agora precisamos de
desfrutar do prazer da victória. Devemos pensar que
a vida é mais importante que todo o dinheiro do mundo, e que todas as estrelas do universo.
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Notícias
em breves
Gregos contra
novo pacote
GRÉCIA. Mais de 68% dos
gregos dizem que o novo
pacote de medidas de austeridade, adoptado pelo governo para arrecadar 78 mil
milhões de euros até 2015,
será inútil para sair da crise. Os dados são de uma
sondagem do instituto Kappa Research.
Seca somali é o
“pior desastre”
SOMÁLIA.O alto comissário da ONU para os refugiados, António Guterres,
disse, no Quénia, que a
actual seca na Somália é o
“pior desastre humanitário”
no mundo.
7 milmilhões
já este ano
PLANETA. A população
mundial deve ultrapassar
a fasquia dos 7 mil milhões
este ano, mais do dobro
dos habitantes de há 50
anos. No Dia Mundial da
População, que se assinala, surgem alertas dos
especialistas para a disparidade.
Revolta na Internet
Em blogues e nas redes sociais, como o Facebook ou
o Twitter, multiplicam-se os
comentários e as iniciativas
em reação à polémica decisão da agência. São vários
os apelos ao envio de mails
para os responsáveis da
Moody’s e há mesmo quem
convide ao envio de “lixo”,
literalmente, para a sede
da empresa, à semelhança
do que fizeram os criativos
da agência de publicidade
BBDO Portugal, que mandaram um saco de lixo directamente para a 175 Federal Street, em Boston.
Desde que foi conhecida a
decisão de baixar o ‘rating’
da dívida pública portuguesa, circulam também várias
piadas e insultos contra a
agência.

NOTÍCIAS

Portugueses: peso amais
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Passos Coelho apela
para coesão nacional

O

uase metade (49,2%) de inquiridos numa amostra em Portugal
Continental julga sofrer de obesidade,
lê-se na primeira edição do Observatório das Doenças Civilizacionais Portugal (Hipertensão Arterial, Hipercolesterolemia, Diabetes e Obesidade).
Desses indivíduos, 23% revelaram
estar a tomar medidas para reduzir o
seu peso e 10,4% para mantê-lo. Este
foi um dos resultados revelados num
estudo – a que o metro teve acesso –
para recolha de indicadores das patologias que assumem maior relevância
em Portugal.
O projecto compreendeu a realização
de um questionário e de um rastreio
junto da população, tendo como outro
objectivo fazer face à falta de dados ao
nível da percepção da população sobre
as patologias em causa. Entre os indicadores em análise, realce ainda para
o colesterol: dos respondentes que garantiram ter por hábito medir o nível de
colesterol, 41,5% crêem apresentar níveis elevadosQuase metade (49,2%) de
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Banco de Portugal e INE
reúnem-se com troika
na quarta-feira

Chineses já não
Empresa americana
representam um
investigada
quinto da
ma empresa de turismo norte-americana que organizou excursões à Amazónia está a ser investigada
população mundial

T

écnicos dos Banco de Portugal, do
INE e um representante de cada
uma das entidades da ‘troika’ reúnem-se em Lisboa, na quarta-feira, para
definir os critérios dos indicadores que
serão usados no relatório sobre o endividamento português.
A reunião será «meramente técnica e
servirá para identificar os indicadores
que constarão no relatório que o Governo vai elaborar e apresentar a partir
de setembro para o acompanhamento
do endividamento das famílias e das
empresas», anunciou uma fonte oficial
do Banco de Portugal.
Este relatório faz parte do conjunto de
medidas que Portugal se comprometeu
a cumprir no âmbito do programa de
assistência financeira.

Após 30 anos a representar 22% da
população mundial, a China passou
a registar 19% do total, segundo declarou esta segunda-feira o principal
órgão responsável da demografia do
governo chinês.
Segundo informou a agência oficial
Xinhua, Li Bin, director da Comissão
Estatal de População e Planeamento
Familiar, anunciou a estatística durante uma cerimónia para celebrar o Dia
Mundial da População no país asiático.
Li sublinhou que a China é o país em
desenvolvimento com menor taxa de
natalidade, e que a sua esperança de
vida passou em três décadas de 68 para
73,5 anos, um número comparável à
das nações desenvolvidas.

primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, reconheceu que o país está a passar por “momentos
muito difíceis” e apelou para uma “grande coesão
nacional”. “Estamos a passar momentos muito difíceis. Mas tenho sentido também um grande espírito
de coesão nacional à volta de praticamente toda a
gente, que quer dar o seu contributo de ajudar o país
a ultrapassar esta situação difícil”, afirmou.
O chefe do Governo falava aos jornalistas à chegada
ao grande cortejo da Festa dos Tabuleiros, em Tomar,
fazendo-se acompanhar da mulher e do ministro dos
Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas.

A reação do BCE

O

Banco Central Europeu anunciou quinta-feira
que vai suspender a regra de ‘rating’ mínimo
que estipulava para aceitar os títulos de dívida soberana portuguesa como garantia no financiamento
dos bancos junto da instituição. As regras do Banco
Central Europeu relativas ao colateral (ativos de garantia) que os bancos usam junto da instituição nas
operações de refinanciamento, estipulam que estes
colaterais apenas são aceites caso tenham uma notação ainda ao nível da chamada escala de investimento, o que deixou de ser o caso de Portugal depois do
corte da Moody’s.

U

por suspeitas de explorar turismo sexual no Brasil, noticia hoje o jornal Folha de S. Paulo. Segundo o jornal,
a Wet-A-Line Tours é alvo de um processo no Estado
da Geórgia, nos Estados Unidos, e está também a ser
processada no Brasil, onde é ainda alvo de um processo a empresa Santana Ecofish Safari, parceira brasileira
que organizava passeios em Manaus. De acordo com o
jornal, que cita a investigação da Polícia Federal, pelo
menos 15 raparigas foram vítimas de violação e aliciamento nas viagens promovidas pelo proprietário.
IGREJA BATISTA

VIDA NOVA
SAN T UAR I O DA FAM I LIA

5 Semanas / 5 Pastores
Nao Perca neste mes de Julho 5 semanas seguidas com 5 diferentes pastores. Deus vai fazer um
grande mover na sua vida, e saiba que ha verdadeiramente homens e mulheres trabalhando para
que o evangelho de Jesus Cristo, esteja em todas as nacoes.

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.jassure.ca
seguros online

75 Napoléon | Montréal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

Endereco :

1884 Rua Tillemont
Montreal

Contato:

Pr. Balthazar Marins
(514) 576-7705

varina aluminium inc.
ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
escadas em caracol e diagonal ● degraus em alumínio
Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
grades com vidro ● portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882
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A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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A vida é complicada
A

vida é cheia de peripécias e de muitos inesperados acontecimentos e surpresas. Surpresas
que nos deixam abalados – quase sem vida; ou
eufóricos de alegria. Talvez por isso (levado pela
ilusão) é que o Homem prossegue o processo contínuo de transformação das formas. A progressiva
conquista da consciência da imortalidade. Até já
se pensa , imaginem, que lá para o ano de 2045,
as pessoas viverão para sempre... Será o progresso e a evolução do mundo científico? Ou, apenas
um sonho da humanidade...

A vida é a trajectória evolutiva que cada humano
vai fazendo num belíssimo enquadramento na esperança de obter alegria, paz, amor e viver em plena
harmonia com o seu próximo. Mas a sua vivência é
também aprendizagem, paciência, dádiva, coragem,
força, autocontrolo, equilíbrio. No fundo, é uma viagem ao encontro ou reencontro da sabedoria mais
profunda e da verdade mais sublime; da compreensão, da paz mais suprema e do amor mais infinito.
Há quem esteja convencido que a evolução acontece
sobretudo na realidade fenomenal. Talvez cada um
de nós, como partícula da Inteligência Universal, te-

Augusto Machado

nha já em si tudo e seja, de facto, uma parte do Todo.
Quiçá?, parte algo esquecida, distraída, iludida, mas
detentora de todo o potencial; em desenvolvimento e
a desenvolver, sobretudo na experiência humana.
É curioso como, por vezes, a sociedade, duma forma quase sistemática, incute no indivíduo ideias castrantes, que só lhe vão complicar a vida. Como se a
alegria fosse má; como se fosse inadequado gozar a
vida; como se o sexo fosse coisa inaceitável; como se
o dinheiro fosse em si algo pernicioso; como se o uso
do poder tivesse que ser mau. Enfim, uma infinidade
de constrangimentos e preconceitos que instalam no
indivíduo o medo de errar. Para muitos, até já nascemos em pecado!...
E depois a maioria parece correr para o erro, deturpando a realidade, desvalorizando o que é valoroso
e subestimando o que é digno e louvável. Tornou-se habitual manter pensamentos negativos ou, pelo
menos, estéreis e maltratar o corpo e a mente quase
como que para apressar a morte. Entramos em fases
depressivas e paranóicas. Parece persistir nas pessoas a vergonha ou o incómodo de assumir o Bem, a
Verdade, o sermos nós próprios. Ora, cada ser huma-

aSTRÓloGo – cuRaNDeiRo

pRof. MeSTRe aiDaRa

Não há sofrimento sem solução… Por esta razão chegou
ao nosso País o grandioso astrólogo, curandeiro africano,
conhecido mundialmente Mestre Aidara, com 20 anos de experiência do seu trabalho. Ajuda a resolver qualquer que seja
o seu caso, mesmo à distância com rapidez, eficácia e garantia: Amor, dinheiro, má sorte, tristezas, angústias, invejas,
assombrações, maus-olhados; afastar amantes e inimigos;
impotência sexual, mau vício, etc. Seja qual for o problema,
eu resolvo com resultados positivos, com honestidade e sigilo
absoluto. Não deixe agravar o seu caso, desabafe comigo.

514-374-2395
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no necessita libertar-se de todos os tabus e optar por
traçar e fazer o seu próprio caminho, assumindo-se
igual a si próprio. Talvez não seja fácil despir o ilusório e encarar a realidade. Mas será imprescindível
que cada um se conheça e se realize; com maior satisfação de quem se encontra ou se reencontra deixando
seguir o curso natural da vida e, sobretudo, exercer em nós aquele pensamento de esperança ou, se
quiserem, “o poder do pensamento positivo”. Aquele
que realmente quer mudar o rumo da sua vida, para
que nela se sinta mais feliz, deverá começar por mudar as ideias que tem sobre si, sobre o que lhe acontece e sobre o mundo que o rodeia. Positivando os
seus pensamentos e responsabilizando-se pelo seu
percurso, cria condições para descobrir todas as suas
capacidades e para se realizar. Deixa de esperar que
as coisas aconteçam, mas também deixa de as procurar – fá-las acontecer... Porque nada acontece por
acaso e nada existe que não tenha existido primeiro como simples pensamento. Como dizia o escritor
norte-americano, Neale Donald Walsch: “Acções são
palavras em movimento. Palavras são pensamentos
expressos. Pensamentos são ideias formadas. Ideias
são energias acumuladas. Energias são forças libertas. Forças são elementos existentes. Elementos são
partículas do Divino, porções de Tudo.”
E para uma vida menos complicada, aí vai o pensamento da semana de C. Schmit: - É-nos difícil,
muitas vezes, aceitarmo-nos como somos. Gostaríamos de ser diferentes. Melhores. As nossas
imperfeições entristecem-nos, desanimam-nos.
Esquecemo-nos: que a vida é uma caminhada,
que somos nós hoje a determinarmos o que seremos amanhã, que o futuro está nas nossas mãos
através do Agora, que vivemos e transformamos.
Tenham todos boas férias...
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A purificação final
T

odos sabemos que as doutrinas religiosas têm sofrido inovações e aumentos de textos litúrgicos, fora
dos livros sagrados que lhes servem de esteio. A Bíblia
não foi poupada, e hoje abordaremos a inovação do
“purgatório”, tema dos mais controversos.
Iniciaremos com a afirmação de que esta palavra “purgatório” não está na Bíblia, e por consequência não
inclui a sua doutrina. Esta foi introduzida pela Igreja
romana com sentido de “purificação final” para quem
morre na graça e amor de Deus, “afim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu”. Segundo ela mesma informa, a doutrina foi formulada nos
concílios de Florença e de Trento (Ponto 1030, e 1031,
do Catecismo católico).
A doutrina do “purgatório” foi primeiro discutida no
concílio de Ferrara em 15 de Março de 1438, e aprovada no concílio de Florença em 1439. Mais tarde, o
concílio de Trento (contra a reforma protestante) tratou
de dar maior força a esta doutrina, concluindo que a purificação também era “passar pelo fogo”!
Nosso interesse é uma comparação com a Bíblia, e
por isso pomos de parte as imensas controvérsias eclesiásticas que houve no decorrer da história. Claro que a
Igreja católica tinha necessidade do apoio da Bíblia, e
revestiu-se da Tradição secular, dos padres do seu grémio, e de algumas passagens bíblicas. Vejamos as mais
importantes escolhidas:
2º Macabeus 12:45-46: --O leitor pode ler as passagens completas em qualquer Bíblia editada pela Igreja
católica. Para evitar espaço nós concluímos com o versículo 46: “Por isso (Judas macabeu) pediu um sacrifício expiatório, para que os mortos (da batalha que tiveram) fossem livres das suas faltas”. Para poder haver
uma boa comparação assinalamos que os dois livros de
Macabeus não constam das edições evangélicas, nem
são canónicos. Mesmo a Igreja de Roma lhes chama
deuterocanónicos. Não nos inibimos de ler e estudar os
livros considerados apócrifos e aprendemos muito pelas diferenças com o cânon da Escritura Sagrada. As
traduções também ajudam nas comparações. O leitor
deste artigo verificará que as citações que fazemos, são
de uma edição católica, e não há diferença de conceito.
Mateus 12:32: - Jesus, tratando a blasfêmia dos fariseus disse: “se alguém disser alguma palavra contra
o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado; mas se falar
contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem
neste mundo nem no futuro”.
1ª Coríntios 3:15: -- “A obra de cada um ficará patente. Pelo fogo será revelada; o fogo provará o que vale o
trabalho de cada um”.
Mateus 5:25-26: -- “Com o teu adversário mostra-te
conciliador, enquanto caminhardes juntos, para não
acontecer que te entregue ao juiz e te mande para a
prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá até que
pagues o último centavo”.
Estas são as passagens consideradas principais, e nenhuma se refere ao “purgatório”. A doutrina romanista
adapta-as para afirmar que a Bíblia manda orar pelos
mortos, livrar dos pecados depois da morte, que o fogo
é sinal de purificação, e se ficará no “purgatório” até
pagar o último centavo... Para confirmar tudo isto ensina que os pecados podem ser veniais ou mortais. Os
veniais passam pelo “purgatório”, e não é possível saber-se quanto tempo as pessoas vão sofrer ali. Os mortais são para quem falar contra o Espírito Santo, e para
toda a gente sem religião, ou criminosos, e vão para o
Inferno com eterno sofrimento... Depois de todo o ensino afirma-se ainda: -- “Fora da Igreja católica não há
salvação!”
Que diz a Bíblia?
Efesios 2:8-9: -- “Porque é pela Graça que fostes salvos, mediante a fé. E isto não é a vós que se deve; é dom
de Deus. Não vem das obras, para ninguém se poder
gloriar”. “Já não existe, portanto, condenação alguma
para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito de
vida, em Cristo Jesus libertou do pecado e da morte”
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(Romanos 8:1-2). Não é necessário o “purgatório”.
Os crentes da Bíblia, que tenham sido perdoados e salvos pelo sacrifício de Jesus, gozam de princípios maravilhosos, e um deles é a Graça, oferecida gratuitamente,
propícia e activa. A base legítima da nossa justificação, é
sermos “justificados pelo Seu sangue” (Rom.5:9). “Assim pois, como pela falta de um só (Adão) todos foram
condenados, assim também, pela obra de justiça de um
só (Jesus) veio para todos os homens a justificação da
vida” (Rom.5: 18). Um perdão, apenas para o aspecto
criminal do pecado, como se ensina, afim de conduzir
o pecador ao “purgatório” para completar a salvação, é
algo que não se concebe. Vejamos um pouco mais:
“Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo
nos purifica de todo o pecado” (1ª João 1:7). Podemos
dizer que se trata do purgatório real para esta terra, com
projecção para a vida futura, livres de invenções da justiça humana.
“Filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis; mas se alguém pecar, temos um advogado junto

do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos
nossos pecados” (1ª João 2:1-2). “Tudo isto vem de
Deus, que por meio de Cristo nos reconciliou consigo e
nos confiou o ministério da reconciliação” (2ª Cor. 5:18)
Diminuir algo na Salvação que Jesus nos concedeu com
ter dado a sua vida, e fantasiar a entrada na glória pelos processos espúrios dos homens religiosos, é cair nos
tramites das ofensas religiosas que tentam sobrepor-se
ao próprio Deus! Ele, “uma vez mais, terá compaixão
de nós, esquecerá as nossas iniquidades e arrojará os
nossos pecados no fundo do mar” (Miqueias 7:19). O
sacrifício de Cristo supera todos os sacrifícios de animais, ou do homem, como resgate seja do que for. O
povo de Deus, conhece o seu Senhor, o Pai celestial, e o
Espírito Santo que nos identifica naquela Unidade que
termina em Amor, dizendo: -- “perdoar-lhes-ei as suas
iniquidades e não Me lembrarei mais dos seus pecados” (Hebreus 8:12).
A purificação final para qualquer de nós, sem “purgatório” é fácil com ter relação real com Deus!

À vontade
$ ilimitadas
30
Apenas

Chamadas recebidas
Mensagens textos

por mês*

ilimitadas

Mensagens textos internacionais

ilimitadas

Noites e ﬁns-de-semanas

ilimitadas
à partir das 19h

*

+150 minutos de dia

E aqui está

Fido à l’écoute

MC

Conselheiros mais
fáceis de encontrar
quando nos telefona.

TELEFONES A PARTIR DE

Com entendimento FidoMC 2 ou 3 anos**

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

www.action-page.com

Offres peuvent être modiﬁées sans préavis. Des frais uniques de mise en service de 35 $/ligne peuvent s’appliquer. *Frais de temps d’antenne additionnel, frais d’interurbain, frais d’itinérance, frais liés aux options
de transmission de données, frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et taxes sont en sus et facturés mensuellement. Forfait comprend les textos envoyés du Canada à un numéro de sans-ﬁl
canadien, américain ou international. Textos entrants et sortants à tariﬁcation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et textos envoyés en itinérance ne sont pas inclus et sont facturés
aux tarifs en vigueur. **Le prix des téléphones à partir de $0 sont valides avec une nouvelle Entente Fido 2 ou 3 ans et tiens compte du boni d’activation; des frais de résiliation anticipée s’appliquent. Sous réserve
des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido; ﬁdo.ca/modalites. MC Fido et les noms et logos apparentés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2011

A VOZ DE PORTUGAL
CYAN

MAGENTA

PMS XXX

PMS XXX

YELLOW

BLACK

PMS XXX

PMS XXX

M

Graphiques M&H
• Cité Multimédia
80, rue Queen, bureau03,
4 Montréal QCH3C 2N5
Tél. : (514) 866-6736• Téléc. : (514) 875-0401
production@mh.ca

6 COMUNIDADE

13 DE julho - 2011

receita da semana

Bolinhos de Espinafres,

Bacon e Queijo

Ana Moura no Festival
de Jazz de Montreal Antero Branco
A
na Moura foi cabeça de cartaz, no Festival Internacional de Jazz de Montreal, o maior do mundo. Ana Moura, com a sua voz cativante e sensual
encantou mais de 1400 espectadores que a foram

aplaudir ao Teatro Maisonneuve, da Place des Arts.
Acompanhada por José Nunes à guitarra, Custódio
Castelo à viola e Filipe Larsen à viola baixo, interpretou vários trechos dos seus mais recentes álbuns tais
como “leva-me aos fados”, que fez com que a acompanhasse-mos, “fado das águas”, etc. Além de outros
temas populares como “vou dar de beber à dor”, “os

Ingredientes:
250 gr farinha com fermento; 2 ovos; 20 cl de leite; 200
gr de queijo parmesão ralado (pusemos 100gr); 50 gr de
azeite (pusemos um bom fio de azeite); 100 gr de bacon
aos bocadinhos pequenos; 200 gr de espinafres; Sal e
pimenta q.b.
Preparação:
Começa-se por colocar água a ferver com um pouco
de sal. Lavam-se os espinafres e retiram-se os pés dos
mesmos, deixando apenas as folhas. Depois verte-se a
água já fervida por cima das folhas e deixa-se a cozinhar.
Numa frigideira, coloca-se um pouco de azeite e, quando
estiver quente, juntam-se os bocados de bacon. Quando
estiverem bem dourados reservam-se em papel absorvente. Numa taça, coloca-se a farinha, o leite, os ovos e
o azeite e mexe-se tudo muito bem. Tempera-se com um
pouco de sal e pimenta. Agora falta juntar os ingredientes
principais: espinafres, bacon e queijo ralado; e mexe-se
muito bem. Antes de se juntar os espinafres tem de se
retirar toda a água que estes absorveram. Podem utilizar
um passador para espremer bem. Em formas individuais,
coloca-se papel vegetal e deita-se a massa anterior em
cada forma. Vai ao forno durante 20 minutos a 180º ou
até ficarem dourados.

búzios”, bailinho à portuguesa”. O ponto mais alto do
espectáculo foi sem dúvida alguma quando ela chamou ao palco o saxofonista do Rolling Stones, Tim
Ries para interpretar com ela, no quadro do “projecto mundial dos Rolling Stones” “no expectations” e
“sugar brown” em variações com o “fado da mouraria”. Sem este maravilhoso espectáculo, de hora e
meia, sem intervalo, da Ana Moura, a 32ª edição do
Festival Internacional de Jazz de Montreal não teria
encerrado com a chave de ouro. A última fadista que
participou no festival foi a Mariza em 2002..
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Ir a Rio de Janeiro, sem
tomar o avião? É possível

J

á lá vão 7 anos, que é organizado os “Week-ends” do mundo, no Parque Jean-Drapeau.
Este evento permite aos Montrealenses de todas
as origens de conhecer e descobrir as varias culturas do mundo.
Por um segundo ano consecutivo, os “Week-ends”
do mundo vão encerrar, com um carnaval brasileiro,
onde os melhores artistas da comunidade brasileira
de Montreal actuarão. O objectivo é simples: Oferecer um momento de prazer e distração aos participantes.
No Domingo, 17 de Julho, às 17horas, um desfile
de samba estará a vossa espera para iniciar o Carnaval brasileiro de Montreal. A parte o facto de poder
dançar, também pode comer e beber, assim apreciar a
cultura brasileira de Montreal.
Como sabemos a presença portuguesa em Montreal
foi assinalada por um concerto da banda filarmónica
de Montreal, no Domingo passado. Na minha opinião os cerca de 40000 portugueses, e com mais de
50 anos establecidos em Montreal, mereciam uma
presença muito mais assinalada.

A VOZ DE PORTUGAL

Miguel Félix

Os nossos artistas, a nossa música e gastronomia,
podia ser posto com mais evidência. Certamente
poderíamos contribuir, neste festival. Convidamos
todos os organismos comunitário a desenvolver um
projecto para também marcar a nossa presença com
força neste evento.
Até lá, aproveitemos o que os nossos irmãos brasileiros nos oferecem e participemos nele com alegria.
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Estão aí
as Férias
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Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

E

stá aí o período do ano, aonde
a maior parte dos trabalhadores vão ter direito a uma pausa,
certamente, bem merecida.
Para alguns, é uma oportunidade
de deixar o seu trabalho regular
e, “trabalhar” noutros domínios,
como: mudar de casa com todas
as tarefas que isso implica, renovações, pinturas, jardinagem, etc.
Podemos qualificar este tempo de
férias, porque apesar dos esforços necessários e das longas horas investidas, trabalhamos regidos pelas nossas próprias regras,
ninguém nos manda, não temos

horário pré-estabelecido, paramos quando nos apetece e, como
na maior parte dos casos, temos
a ajuda de amigos ou familiares,
isto tudo acompanhado com uma
cerveja, um copo de vinho e uns
petiscos saborosos, temos a sensação “aparente” de estarmos em
Férias.
No entanto, há felizmente um
outro grupo de pessoas que aproveitam este período para se divertirem, viajar, ou simplesmente
descansar.
Os tempos, como bem sabemos,
são um pouco difíceis financeira-

Concepção:
Tony Saragoça
Stéphane Fernandes
A VOZ DE PORTUGAL

mente falando. Mesmo se o nosso país de acolhimento não foi
tão afectado como a maior parte
dos países deste Planeta, há no
entanto muitas famílias que não
têm a possibilidade de passar as
tais férias “ideais”. Para esses,
aqui vão sugestões de lugares e
actividades, que seja por uma semana, um fim-de-semana ou simplesmente um dia, vos ajudarão a
passar, a sós, com amigos ou em
família, momentos agradáveis.
Escolhemos para esse efeito três
(3) regiões: Cantons-de-l’Este,
Montérégie e Laurentides.
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Cantons-de-l’Est
R
Zoo Granby

egião situada a Sudeste de Montreal e onde se encontra situado o
incontornável Zoo de Granby , Parque
Aquático Amazoo e o seu festival internacional de carros antigos que vai tem
lugar do 29 ao 31 de Julho. Satisfação

Zoo Granby / Amazoo

garantida para cri ancas, adolescentes,
pais e avós. A titulo de informação o
zoo de Granby é o maior jardim zoológico do Quebeque, com mais de 1000
descidas torrenciais em tubos, ou simplesmente bronzear-se à borda da piscina, enquanto os mais pequenos se
divertem.
Outras actividades familiares, desta

Astrolab no Lac Megantic

Expedição Zoo Granby

Expedição Lac Megantic

espécies de animais, com apresentações diárias feitas pelos seus guardas
e domadores.
Para os adeptos de descidas na água
com pneumáticos (Glissades d’eau sur
Tubes), dirija-se a Bromont onde em
plena montanha encontrará este tipo
de divertimentos. Piscina com ondas,

Museu Argus Bleu
Golfe no Lac Megantic

Bromont
A VOZ DE PORTUGAL

vez em Eastman, a chamada “Aventuras em árvores” (Arbre Aventure), ou
de árvore em árvore (d’Arbre en Arbre)
no Lac Megantic. Se a temperatura não
permitir estas actividades, poderá visitar os seguintes Museus: Argus Bleu,
no Lac Drolet com as suas 2000 espécies de insectos, o Museu da Natureza
e Ciências de Sherbrooke com exposições interactivas fascinantes ,ou então
uma visita muito educativa ao famoso
Astrolab do Mont-Megantic. Se quiser
prolongar a sua estadia nesta região, fique sabendo que encontrará facilmente
Chalets, Apartamentos ou terrenos de
Campismo à sua disposição.
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Montérégie
N

esta região o famoso parque de
campismo Camping des Cedres
com lugares para 520 clientes está
equipado com: Chuveiros, salas de

St-Zotique

noas, barcos a pedais e Kayaques para
alugar, área de piquenique, terreno de
jogos para crianças e uma grande praia
onde se pode tomar banho em confian-

Praia Municipal de St Zotique

St-Zotique
banho, descidas na água (glissades)
piscina e praia. Para seu conforto tem
também, sala comunitária, restaurante,
loja utilitária (Depanneur) tasquinha,
lavandaria, gelo, lenha, gás propano,
telefone público, terreno de jogos, etc.,
etc.

ça. O acesso, é pela auto-estrada 20
direcção Oeste, saída #6 (Chemin St.
Thomas)

Camping des Cedres

Fort-Lennox

Para quem gosta de praia, em St Zotique a bem conhecida Praia Municipal
de St Zotique. Certamente uma das
melhores e mais bem equipada praia do
Québéc. Estacionamento gratuito, ca-

Praia Municipal de St Zotique

A VOZ DE PORTUGAL

Outras actividades desta região: Croisieres Richelieu, em St Jean-sur-Richelieu, com escala na Ilha das Nozes para
poder visitar o Fort-Lennox, mas, sobretudo terá oportunidade para admirar
as sumptuosas residências que se encontram nas margens do rio Richelieu.
Arbraska, floresta de aventuras em Rigaud assim como Acrobranche situada
Fort-Lennox

no Monte Rigaud. Aqui existem mais
de 100 jogos, incluindo 23 Tyrolianas,
muros para escalar com 10 metros de
altura, 4 trampolins de “Bungie”, passeio pela montanha, etc.
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Laurentides
das férias, se tornam nossos amigos,
podemos nos recolher num “chalet”,
“kepi” ou tenda de campismo (tudo
disponível ali mesmo) para uma noite
de descanso.

Expedição Novo Mundo

C

ertamente, uma das mais conhecidas e apreciadas zonas turísticas do Quebeque, situada a Norte/
Noroeste de Montreal. Esta região,
muito famosa no Inverno, devido
às suas inúmeras estações de Esqui,
também nos proporciona, interessantes actividades de Verão.
Super Aqua Club, situado em Pointe
Calumet. Este parque inclui entre outros: Uma praia com areias douradas,
piscina, e mais de 40 descidas aquáticas (Glissades).

Chateau Montebello, verdadeira obra
de arte em construção de “madeiros
redondos”. Vale a pena uma visita

pelo seu interior e se a fome apertar,
aproveite para saborear o seu famoso
“Brunch” de Domingo.
No exterior tem um belo parque onde
pode fazer bicicleta, hipismo, golfe,
sem contar com uma excelente Marina
no rio Des Outaouais.
Encontram-se também na região das
Laurentides belas praias: A bem conhecida Praia da Oka, muito frequentada
pela nossa comunidade, Praia de la
Cremaillere no Mont Tremblant, aproveite também para visitar o Casino e
dar uma passeata pela vila, pela Praia
do Lac Philipe no Parque de Gatineau,
a linda Praia do Lac Simon, esta com
2 km de comprimento, água clarinha,
areias limpas e puras, ilhas virgens, e,
etc.
Em Ste Agathe encontra-se a praia do
Lac des Sables. As 5 Praias aqui mencionadas, fazem parte das 10 melhores
Praias do Quebeque.

Parque Aquático do
Mont St. Sauveur

Praia de Oka
Golf no Mont-Tremblant

Parque Aquático do Mont St. Sauveur, com as suas descidas aquáticas
vertiginosas, “Rafting” no rio Colorado, Montanha Russa e muito mais.
Expedição Novo Mundo, situado em
Grenville-sur-la-Rouge (perto de Montebello) este parque é, sem igual para
os adeptos de sensações fortes. Em
“rafting”, “rafting familiar” ou “Kayaque”, aqui toda a família se diverte,
sem contar que as aventuras aqui vividas, nos farão esquecer os problemas
da vida, e, o stress que dia-a-dia nos
arruína.
É justamente, no fim do dia que uma
cerveja fresca no bar terraço, em companhia de “estranhos” que por magia

Chateau Montebello

Beach Club a Pointe Calumet
A VOZ DE PORTUGAL

Para aqueles que preferem exibir os
seus talentos de condutores aguerridos,
o Circuit Icar é o vosso melhor destino.
Situado em Mirabel (12800 boul Henri Fabre), vá descobrir a sensação e o
entusiasmo da “extrema velocidade”.
Aqui a Academia Jacques Villeneuve
dá cursos de pilotagem de Karting.

Muito mais se poderia escrever sobre as atracões e sítios de descanso,
conforto e beleza desta nossa “Belle Province”. No entanto faço votos
para que as informações sobre estas
3 Regiões o ajude a passar uns bons
momentos seja antes, durante ou depois do seu bem merecido período de
Férias. Toda a equipa do jornal “A
voz de Portugal” aproveita esta oportunidade para vos deixar os votos
sinceros de Boas Férias.
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Obrigado e parabéns

José Manuel David festejou o seu
50º aniversário em grande na Caravela
Lina Fátima

ADEUS … ATÉ BREVE!
É sempre difícil dizer adeus ou despedirmo-nos
de alguém de quem gostamos ou lidamos a nível
profissional. É o caso do nosso colega (estagiário)
Stéphane, (filho de portugueses) que partirá hoje
para a sua terra natal (França). A equipa do jornal
«A Voz de Portugal» deseja ao Stéphane, muitas
felicidades, até uma próxima oportunidade e continuação de muito sucesso pois, simpatia, boa disposição e verdadeiro profissionalismo não te falta.
Obrigada pela tua super colaboração.

Prezados amigos,
Subscreva agora ao canal Sport TV AMERICAS para assistir ao melhor do desporto de Portugal, por apenas $19.99 por mês, transmitido pela NEXTV em todo o Canadá.
Assine agora e ganhe um mês gratuito! E, além disso, indique um amigo e ganhe mais um
mês gratuito!
A SPORT.TV AMÉRICAS, o primeiro canal de desporto, totalmente direccionado para o território da América do Norte, pretende ser um meio de divulgação do desporto nacional de alta
competição, das diversas modalidades e dos seus atletas, junto das comunidades Portuguesas residentes nos Estados Unidos da América e Canadá.
Lançado no dia 13 de Agosto de 2010, o canal SPORT.TV AMÉRICAS, uma parceria com a
SPT – Portuguese Broadcasting Company, permite a todos os portugueses espalhados pelo
continente norte-americano, assistir ao melhor do desporto nacional, como jogos dos campeonatos nacionais de andebol, voleibol, basquetebol, rugby, golfe, surf, ciclismo, boxe e kickboxing.
Programas produzidos pela SPORT TV:
- o Blocos de notícias
- o Fórum SPORT TV(3 vezes por semana)
- o Só golos (semanal)
- o Resultado final (semanal)
- o ReporTV
- o Reverso da Medalha
- o Futebol de Salto Alto
- o Paixão do Desporto
- o 360º/Segunda

Aproveite para assistir a Liga Sagres, Liga Orangina, Taça de
Portugal,Taça da Liga e muito mais do desporto português.
Tudo isso por apenas $19.99 por mês!
Taxa de acesso $4.99 por mês.

ligue já e subscreva! 1-866-645-8792
portuguese@getnextv.com
www.getnextv.com

Com o objectivo de fortalecer o elo de ligação entre as populações de língua portuguesa e
Portugal e, ao mesmo tempo, responder aos anseios naturais de um público cada vez mais
disposto a ter conteúdos de desporto nacionais, o canal SPORT.TV AMÉRICAS tem emissões
diárias de segunda a sexta-feira, das 13h00 às 00h00, e ao fim-de-semana, das 10h00 às
01h00 (Hora: GMT –5, Eastern Coast).
Mais de 360 horas mensais do melhor desporto português disponível em toda a América do
Norte.
Não deixe de avisar seus amigos e vizinhos sobre esta grande oportunidade de ficar por dentro de tudo que acontece em Portugal, acompanhando seu canal de televisão favorito!
Aproveite esta chance e viva esta experiência da cultura portuguesa de perto!

representante em montreal

lumar electronics

contact luis pereira tel 514-947-1479
email: info-1@lumar-elect.com

NÃO É NECESSÁRIA ASSINATURA DE CONTRATO, e a instalação é
muito simples. Nossos aparelhos funcionam em qualquer parte de sua
casa que tenha conexão com a internet. Tudo o que você precisa, é ter
acesso a Internet rápida (pelo menos 1,5 MBps) e nós faremos o resto!
Não é preciso o uso de computador!
A VOZ DE PORTUGAL
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Quando a arquitectura mundial faz etapa na
Sicilia e o convidado de honra é um ilustre
Maria da Conceição Lourenço
português

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Arranje mais tempo para si mesmo. Vai ver que
valerá a pena. Permita-se a si próprio viver com alegria e
cultive-a diariamente.
Saúde: Tome vitaminas para fortalecer o cérebro.
Dinheiro: Período favorável a investimentos de maior amplitude.
Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Poderá surgir um mal entendido na sua
relação, mas com calma tudo se resolverá. Viva alegre
e optimista, não se irrite! Saúde: Este será um período
favorável a este nível, aproveite para descansar.
Dinheiro: Momento pouco propício para grandes investimentos.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Poder.
Amor: Poderá viver uma aventura de grande importância para si. Que o Amor seja uma constante na sua vida!
Saúde: Dê mais atenção às dores de cabeça.
Dinheiro: Não seja tão materialista, pois só tem a perder com isso.
Números da Sorte: 7, 11, 23, 25, 29, 45

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

Carta Dominante: a Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Tenha cuidado pois pode perder aquilo que tanto trabalho lhe deu a conquistar. Se
quer ser verdadeiramente vitorioso, vença-se a si próprio!
Saúde: Não sobrecarregue o seu corpo.
Dinheiro: Trabalhe mais e confie no seu sucesso.
Números da Sorte: 1, 3, 20, 39, 44, 45

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito.
Amor: Seja mais generoso com a sua cara-metade. Não
prejudique a sua relação devido à sua teimosia. A sua
felicidade depende de si!
Saúde: Modere o consumo de doces.
Dinheiro: Resista à tentação, não gaste mais do que tem projectado. Números da Sorte: 11, 22, 29, 35, 36, 42

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas.
Amor: Os seus amigos poderão fazer-lhe um convite irrecusável. Que a alegria de viver esteja sempre na sua
vida!
Saúde: Cuidado com a alimentação, não coma gorduras.
Dinheiro: Momento muito favorável sob o aspecto financeiro, aproveite-o. Números da Sorte: 14, 20, 36, 38, 42, 43

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projectos.
Amor: Poderá dar um passo mais sério na sua relação
amorosa. Que o amor esteja sempre no seu coração!
Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso.
Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Sorte: 2, 13, 20, 24, 39, 42

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade.
Amor: Poderá zangar-se com um familiar, mas se colocar de lado o orgulho sairá vitorioso. Uma personalidade
forte sabe ser suave e leve como uma pena!
Saúde: Pode vir a ter uma dor ligeira de dentes.
Dinheiro: Tenha cuidado, avizinham-se gastos extra.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 11, 18, 23

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão.
Amor: Estará tão feliz com a sua relação que todos irão
notar tamanha satisfação. Que a sua Estrela-Guia brilhe
eternamente!
Saúde: Faça um Check-up.
Dinheiro: Tenha mais atenção ao seu mealheiro, pois ele está a ficar
vazio.
Números da Sorte: 8, 19, 22, 39, 45, 49

O

arquitecto português Álvaro de Siza Vieira é
o convidado de honra em Enna nos dias 15 e
16 de Julho.
A presença de Siza Vieira, um dos grandes nomes
da arquitectura mundial do nosso tempo nesta cidade
siciliana que conta com o alto patrocínio do presidente da República Italiana e de outras prestigiadas instituições, representa um momento alto para
Universidade de Kore, a septagésima nona instituída
em Itália e a mais jovem e dinâmica das estruturas
académicas italianas (2005), a qual sob a direcção do
reitor Salvo Andò, do presidente Cataldo Salerno e
respectivo corpo docente está a dar vida a um pólo de
grande valor cultural à escala internacional que visa
deixar marcas na cultura do próprio território.
Além de inaugurar uma exposição rectrospectiva
da sua obra que vai estar patente ao público até ao
dia 15 de Setembro 2011, naquela cidade siciliana,
Álvaro de Siza Vieira vai encontrar os estudantes da
Universidade Kore para duas lectio magistralis e vai
estar no centro de uma grande manifestação cultural

PIRI-PIRI

Vai abrir brevement na rua
ste-cathenire situado
no village gay e na rua Masson.
Procuramos um ou dois sócios
com experiência neste ramo.

514-476-1338
O melhor e maior
Restaurante Português
e bar que vai abrir num
hótel prestigioso.
Procura sócio
com experiência

514-449-3638
ASSUNTO SÉRIO
ST-LÉONARD
esc.:514-374-9250

514 254-0216
514 254-6139

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

josé Montez
ANJOU

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

Bom duplex todo renovado

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: Seja justo consigo mesmo e pense na sua felicidade. Que tudo o que é belo seja atraído para junto de si!
Saúde: Tome atenção à higiene dos seus pés; pode
ocorrer o aparecimento de fungos.
Dinheiro: Com muito trabalho conseguirá alcançar o sucesso.
Números da Sorte: 14, 25, 26, 38, 40, 44
Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento, Angústia.
Amor: Não sobrevalorize o aspecto físico, procure ver
primeiro o que realmente as pessoas são por dentro. Não
perca o contacto com as coisas mais simples da vida.
Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos.
Dinheiro: Não seja irresponsável e pense bem no seu futuro.
Números da Sorte: 2, 6, 9, 10, 15, 19

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas.
Amor: Poderá sentir-se um pouco desanimado se está
só. Quando nos sentirmos mais perdidos, temos que nos
lembrar que nunca estamos sozinhos.
Saúde: Andará um pouco em baixo de forma, faça ginástica.
Dinheiro: Se pretende adquirir algo de que gosta muito, este é o
momento ideal.
Números da Sorte: 25, 29, 30, 39, 45, 49

5 plex de luxo, 2 x 51/2 +
3 x 4 1/2. Garagem e lareira.

ST-LÉONARD

CENTRE-VILLE

Grande triplex de luxo,
renovado.Ver para crer!

ST-LÉONARD

Grande duplex, 2 x 51/2 cave bem
Triplex, 3 x 61/2 todo renovado. terminada, garagens, belo jardim.

VILLERAY

ROSEMONT

Prédio com 8 apartamentos,
bem situado, rend. $40,000

Triplex, 1 x 51/2 + 2 x 31/2
garagem. Impecável.
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cuja atmosfera vai ser vivida na inteira cidade , uma
atmosfera de arte e de cultura internacional onde vai
ser protagonista a cultura arquitectónica do Mediterrâneo .
O projecto da Porta Nova de acesso aos palácios do
Allambra , que Siza Vieira vai apresentar à comunidade cientifica internacional em Enna, definido por
muitos críticos um exemplo de co-habitação entre
cultura e território que com toda a certeza fará escola para as próximas gerações de arquitectos está
a suscitar um forte interesse nos ambientes culturais
italianos e internacionais.
Os pedidos de participação rondam as seis mil pessoas o que para a mais jovem universidade italiana
é um grande motivo de orgulho e representa um
evento cultural de grande envergadura. Numa zona
periférica como é a província de Trapani existe uma
excelência científica que muito embora jovem e ainda pouco conhecida atrai nomes importantes da cena
internacional e receber Siza Vieira é um sucesso visto
que outras universidades italianas não conseguiram
realizar essa empresa.
Além dos projectos realizados em Itália - projecto
e realização da estação do metropolitano de Nápoles com Eduardo Souto de Moura em 2000; Restauro e conversão em museu do Palácio Donnaregina
em 2004; Sete casas no parque de Vila Colonnese
em Arcugnano (Vicenza) (1998-2005) entre os mais
recentes, em língua italiana o arquitecto português
publicou duas recolhas de escritos, Scitti di Architettura, Skira 1996 e Immaginare l’evidenza, Laterza
1998, tendo-lhe sido também dedicada uma monografia Kenneth Frampton, Álvaro Siza – Tutte le
Opere, lecta 2005.
Astrològo curandeiro

PROF. MORO
Medium / Vindente

Descedente de grandes curandeiros e
sábios com fortes poderes ancestrais ocultos
NAO FIQUE NA SOMBRA. APENAS
UMA CONSULTA PODE MUDAR SUA VIDA.

Especialista dos casos amorosos, resoluçao em uma semana dos casos mais desesperados, tais como: Amarraçao, Afastamento, Problemas profissionais e familiares, Negòcios, Sorte, Justiça, Doenças
estranhas e cronicas e Impotência Sexual. Deslocaçao possìvel.

Tel. 438-998-7102
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CLASSIFICADOS | NecrologiA

anúncios a partir de $7.97*

tel.: 514-284-1813

*Taxas não incluídas. Aplicável a novos anúncios unicamente.
Todos os anúncios devem ser pagos com antecedência, Visa ou Mastercard.

12 de Julho de 2011
1 Euro = CAD 1.360670
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal
645 Island, Ottawa 1 (613) 729-0883
Consulado Geral de Portugal Mtl
2020 Université, 24º andar 514-499-0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Ass. dos Pais
514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima
450.681.0612
Ass. Port. do Canadá
514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo 514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle
514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse 514.435.0301
Ass. Port. do West Island 514.684.0857
Casa dos Açores do Qc 514.388.4129
Centro de Ajuda à Família 514.982.0804
CentroAcçãoSócioCom. 514.842.8045
Centro do Esp. Santo
514.353.1550
Clube Oriental de Mtl
514.342.4373
Clube Portugal de Mtl
514.844.1406
Filar. de Laval
514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl. 514.982.0688
Sp. Montreal e Benfica 514.273.4389

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

450.659.4356
450.681.7420
514.844.1011
514.387.1551
514.353.2827

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

FARMÁCIAS

AGÊNCIAS DE VIAGENS
CONFORT

514.385.1484
514.385.3541

FARMÁCIA RITA NACCACHE

4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio 514.844.6212

FUNERAIS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion

MERCEARIA

514.845.5804

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
514.842.3373

Igreja Baptista Portuguesa 514.577.5150
Missão Santa Cruz
514.844.1011
Missão Nª Sª de Fátima 450.687.4035

681 Jarry Est

514.499.1624 #209-

ELECTRICIDADE

IGREJAS

ALGARVE

514.849.2391

CONTABILISTAS

GARAGENS

ENSINO
Portuguesa Brossard
Portuguesa de Laval
Portuguesa Santa Cruz
Português do Atlântico
Lusitana de Montreal

CLÍNICAS

514.273.9638

MONUMENTOS

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

355 Rachel Est

514.844.3054

LATINO

LISBOA

BOUTIQUES

BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St.Laurent

BANCOS

514.849.6619

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CANALIZADORES

PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale

450.672.4687

Me. EDUARDO DIAS

OURIVESARIAS

ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent 514.843.8727

RESTAURANTES
SOLMAR

111 St-Paul E.

SEGUROS

514.861.4562

MATEUS JORGE DE PINA

514.770.9974

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

EMPREGOS

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
Procura 1 instalador de “paveuni”, 1 pessoa para trabalho
geral e 1 equipa (pave-uni) com
mín. 3 anos de exp.
Salário conforme experiência.
Contactar Jos 514-325-7729
Procura-se pessoa em paisagista.
Instalador de (Pave-uni) e muros
com experiência. 514-821-3457

†

EMPREGOS
Procura-se pessoa para uma
máquina “Excavatrice” com
experiência. 514-992-1586

VENDE-SE

Vende-se um carro de marca Buick Century 993 em perfeito estado.
110000Km. 1100$. 514-728-6831

José (Joe) Da Rocha

Faleceu em St-Hubert segunda-feira, dia 11 de
Julho de 2011, com 74 anos de idade.
Deixa na dor seus filhos Carlos(Tracy),
David(Julie), Jacinta e Miguel(Josée), seus netos Ricardo, Ariel, Milo, Ruby, Isaac e William.
Suas irmãs e irmãos assim como outros familiares e amigos.
A família vem por este meio agradecer a todas
as pessoas que, de qualquer forma, se lhes
associaram neste momento de dor. A todos
o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem
Hajam.

†

Ana Maria Lopes

Faleceu em Montreal segunda-feira, dia 11
de Julho de 2011, com 82 anos de idade,
Ana Maria Lopes natural de Tinalha, Castelo
Branco, Portugal. Esposa do já falecido João
daSilva.
Deixa na dor seus filhos Maria(Alberto Pires) e António(Isabel Antunes), seus netos
Brigutte(Helder Santos), Lucy, Nelson(Sandy
Gonçalves),
Sonia(Danny
Carignan),
Sérgio(Myrianne Lajeunesse), seus bisnetos
Diogo, Samuel e Gabirel sua irmã Maria José
Milheiro assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres esteviram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 14 de Julho, das 17 às 21h.
Missa de corpo presente vai ter lugar sexta-feira 15 de Julho de 2011
às 10 horas na igreja Santa Cruz em Montreal. Irá a sepultar no Repos
St-François.
A missa do sétimo dia terá lugar, Domingo 17 de Julho as 10 horas na
igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

MEMORANDUM
2º ano de saudade

António R. da Silva
f. 21 de Julho de 2009

Dois ano já passaram desde que nos deixaste. A tua partida deixou um enorme vazio nas nossas vidas. Mesmo se dizem que o
tempo cura tudo, a nossa dor é imensa e estará sempre presente. Continua a vigiar sobre nós, como o fizeste ao longo da tua
vida. Da tua cônjuge Madeleine, teus filhos, netos e neta, família
e amigos.
Deux ans s’est déjà écoulé depuis que tu nous as quitté. Ton
départ a laissé un immense vide dans nos vies. Même si on dit
que le temps arrange les choses, notre peine est toujours aussi grande et sans cesse présente. Continue de veiller sur nous,
comme tu l’as toujours fait. Ta conjointe Madeleine, tes enfants,
tes petits-enfants et ta petite-fille, famille et amis.

Esta semana no Montreal Magazine:

14 JULHO: Espírito Santo de Laval
Reportagem Baniff nos Açores
16 JULHO:
Festival de verão no Solmar
Encontro dos Luso-brasileiro no Chez le Portugais
Entrevista Além-Mar
A VOZ DE PORTUGAL

†
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José Lionel Resendes
05/06/1946 – 06/07/2011

Faleceu em Montreal quarta-feira, dia 07 de
Julho de 2011, com 65 anos de idade, José
Lionel Resendes natural da vila de Rabo de
Peixe, São Miguel, Açores. Esposo da já falecida Maria da Conceição Andrade.
Deixa na dor, seus filhos, netos(as) irmãos,
irmãs assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres esteviram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente teve lugar segunda-feira 11 de Julho de 2011 às 10 horas na
igreja Santa Cruz em Montreal. Foi a sepultar no Cimetério Notre Dame des Neiges.
A missa do sétimo dia terá lugar, hoje, Quarta-feira 13 de Julho as
18h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

†

Carlos Rodrigues

†

Gabriel Da Silva

†

Fernando Pereira

Faleceu em Montreal, no dia 8 de Julho de
2011, com a idade de 77 anos, o Sr. Carlos
Rodrigues natural de Santa Cruz, Madeira,
esposo da senhora Benvinda Da Silva.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos(as)
Teresa(José Nobrega), Gorette(Bernard Phaneuf), Carlos, Mary(Emmanuel Encarnação),
Benvinda(Rui Marques, John (Susie Viaes),
Manuel(Suzanne Camacho); seus netos(as)
e bisnetos, suas irmães Teresa e Grace,
sobrinhos(as) e conhados assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 St-Laurent, Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente teve lugar Terça-Feira 12 de Julho de 2011
às 10 horas na igreja Santa Cruz em Montreal. Foi a sepultar no cemitério Notre-Dame des Neiges.
A missa do sétimo dia terá lugar amanhã, quinta-feira às 18h30 na
igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de
qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. A todos o
nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal segunda-feira, dia 11 de
Julho de 2011, com 55 anos de idade, Gabriel
Da Silva natural da vila de Rabo de Peixe, São
Miguel, Açores. Esposo de Olga Tavares.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Kevin e Jeffrey; irmãos José Domingos, Maria José, Teresa, Eduarda, António, Alzira,
Maria dos Anjos e Paulina e seus conjuges,
sobrinhos(as) assim como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres esteviram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254, rue Bellechasse, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente terá lugar, hoje,
quarta-feira 13 de Julho de 2011 às 10 horas na igreja Santa Cruz em
Montreal. Foi a sepultar no Cimetério Notre Dame des Neiges.
A missa do sétimo dia terá lugar, domingo 17 de Julho às 10 horas na
igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.

Faleceu em Montreal segunda-feira, dia 11 de
Julho de 2011, com 77 anos de idade, Fernando
Pereira natural das Figueiras do Paim, Terceira,
Açores. Esposo da senhora Rosalia Azevedo.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos(as) Isabelle,
Lucia, Idalina, Paulo Jorge e seus conjuges. Seus
netos Maria Helena, Karina, Emanuel, Bradley,
Ricardo Seus bisnetos Liliana, Alexandre, Lucas,
Kloée; sobrinhos(as) assim como outros familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres esteviram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino Martins
Missa de corpo presente terá lugar, amanhã, quinta-feira 15 de Julho
de 2011 às 10 horas na igreja Santa Cruz em Montreal. Foi a sepultar
no Cimetério Repot St-François d’Assise.
A missa do sétimo dia terá lugar, domingo 17 de Julho às 10 horas na
igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pessoas que se
dignaram a tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer
forma, se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e
Bem-Hajam.
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F1: Alonso aproveita problemas da Red
Bull e vence a primeira no ano
Hélder Dias
J

á há muitos dias que Fernando Alonso dizia que a
nona corrida desta temporada seria decisiva: “Vou
concluir se tenho ou não condições no campeonato”.
Se a resposta for positiva neste circuito de Silvertone,

saindo da Inglaterra com uma vitória, a primeira da
época da Ferrari, o “príncipe de Oviedo” tem verdadeiramente motivos para festejar. Porquê? Pois ainda
não é tarde para a Ferrari conseguir fazer frente a Red
Bull a única e principal equipa a destabilizada esta
época, agora que estamos a nos aproximar do meio
do campeonato do Mundo 2011. Na segunda posição terminou o alemão Sebastian Vettel, depois de
ter sido vitima um problema no seu segundo pit-stop
, com o seu companheiro de equipa Mark Webber a
fechar o pódio em terceiro lugar. Na quarta posição
terminou o inglês Lewis Hamilton, com Felipe Massa em quinto depois de um excitante final de corrida.
O sexto colocado foi Nico Rosberg, com Sérgio Perez em sétimo, seguido por Nick Heidfeld, Michael
Schumacher e Jaime Alguersuari estes a completarem os dez primeiros na corrida.
A corrida começou agitada mesmo antes da largada,
com a chuva que atingiu o circuito momentos antes
da prova, deixando a pista parcialmente molhada.
Isso gerou uma dúvida na cabeça dos pilotos e equipas com qual tipo de pneus. A decisão foi verdadeiramente unânime: pneus intermediários para todas as
equipas.
Na largada, Vettel agarrou a primeira posição de We-

bber, enquanto Massa perdia o seu quatro lugar para
Button, posição que seria recuperada um pouco mais
tarde. Outros destaques positivos da largada foram
Hamilton, que pulou de 10º para sexto, e Schumacher, que saltou de 13º para a nono. Após a largada,
as primeiras posições estavam organizadas da seguinte forma: Vettel, Webber, Alonso, Massa, Hamilton,
Button, Di Resta, Kobayashi, Schumacher e Sutil.
Na 10ª volta, o primeiro piloto abriu as sequencias do
pit foi Schumacher, da Mercedes, após tocar no pneu
traseiro do Kobayashi, provocando a rodada do japonês, e quebrando a asa do seu carro. Aproveitando a
entrada do alemão colocou pneus de pista seca. Alonso partia para cima de Webber e Hamilton na cola do

Massa, com o inglês ganhando a posição na volta 11.
As paradas estratégicas para colocarem pneus de
goma mole começaram na 14 volta, com as posições
a se manterem após o pit de todos os pilotos. De volta para a pista, Button ganhou a posição de Massa
em uma bela disputa, enquanto Hamilton tomava o
terceiro lugar de Alonso também em uma linda manobra.
A corrida voltou ao de cima com uma belíssima luta
entre Alonso e Hamilton, apos terem rodado a 24 volta. Utilizando a asa móvel, o espanhol recuperou o
terceiro lugar do seu rival inglês. Após ser ultrapassado, Hamilton virou para os boxes para a sua segunda
parada de pit. Duas voltas depois, os pilotos iniciaram as suas paradas nas boxes.

Depois de levar a Ferrari a sua primeira vitória na
temporada 2011, o espanhol Fernando Alonso ressaltou o desempenho da equipa em Silverstone e afirmou que é precisa aproveitar cada oportunidade que
surgir na temporada.
“ As nossas esperanças são poucas e as nossas hipóteses de vitória são pequenas, por isso temos que
ser agressivos e aproveitar tudo que surgir”, afirma
Alonso. O espanhol também resumindo a prova disse: “Eu vi o problema na parada com o Sebastian e
consegui assumir a liderança. Quando sai dos boxes, vi que estava na frente e consegui abrir uma boa
distância. Foi uma corrida bastante agitada, com
um início de pista parcialmente molhada, quando
optamos pelos pneus intermediários. Sabíamos que
era uma corrida importante e fundamentalmente
teríamos que manter o carro na pista, não cometer
nenhum erro, pois so assim poderíamos lutar pela
vitória”.

Próximo encontro a 24 de Julho no G.P. da Alemanha.

NÃO ACREDITE EM BRUXAS... MAS QUE ELAS EXISTEM, EXISTEM!
ÍNDIO CURANDEIRO DE NASCIMENTO

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As
pessoas possuídas por bruxaria
não acreditam em nada nem em
ninguém, por estarem amarradas a
forças negativas. Venha visitar-me
e eu resolvo os seus problemas. Eu
consigo currar aquilo que os outros
não conseguem... Eu tenho a solução que provávelmente já foi dito por
outros. Eu não digo, EU FAÇO, EU CUMPRO e dou uma GARANTIA
TOTAL!
Laços de açor o/a amado/a de volta imediato, dominado/a
em corpo, corçao e alma para o total da vida.

SEM CAUSAR DANOS E SEM ELES.
O ÚNICO QUE SABE TODOS
OS SEGREDOS PARA UMA AMARRAÇÃO PEREFEITA.
Eu sou um mestre espiritual, um xamã mental e metafísico de
nascença. Tenho poder e capacidade de retirar qualquer tipo de
bruxedo, praga, cura espiritual, exorcismo e bruxedo revertido.
Limpo a sua casa, carro e negócio.

TODO O PROBLEMA TEM UMA SOLUÇÃO,
TODA A DOENÇA
TEM UMA CURA... TENHO A SOLUÇÃO!
ONDE OUTRO FALHARAM, EU ACERTO. 33 ANOS DE EXPERIÊNCIA
A COMPROVAR. MELHORE A SUA VIDA! 100% GARANTIDO

TESTEMUNHAS REAIS:

A minha família está finalmente reunida,
depois
estar
no hospital durante seis meses, de vez em
quando perdi
toda a minha
energia e força
nas minhas pernas, mas graças ao Xamã, com seus rituais
e danças indígenas, pode curar
todos as bruxarias onde foi vítima. FRANCESCO

Estamos
felizes, depois de sofrido muito,
a
minha
irmã
foi
vítima de
um ritual
de magia
negra pelo
seu antigo-namorado, agora ela recuperou a sua saúde e paz, graças
XAMÃ. LEAH

Um
amigo
contou
me
sobre seu sucesso e grande mudança
em sua vida
por isso decidi
visitar o xamã
para afastar meu ex e sua família de mim porque eles estavam
a fazer minha vida miserável e
impossível de viver, agora estou feliz e livre vivendo minha
vida como eu quero. Inna

Pensei que
eu ia estar sozinho
e triste no
Natal e ano
novo, mas
graças
ao
Xamã eu tenho um novo
casal e trabalho, apos o Xamã
Indiano me mostrou o rosto do
meu inimigo e tirou de mim a
bruxaria que eu tinha.
Marcos Ribeiro

LIGUE HOJE MESMO! 438-764-9685
A VOZ DE PORTUGAL
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Meireles pode ir
para Itália
Raul Meireles pode estar
de saída do Liverpool. Segundo o jornal inglês Daily
Mirror, os “reds” estão dispostos a abdicar do médio
português por 13,5 milhões
de euros e já o autorizaram
a falar com os dois emblemas interessados na sua
contratação: Juventus e
Inter.Meireles foi o melhor
atleta do Liverpool na época
passada, mas o clube quer
fazer dinheiro e até já contratou dois médios: Charlie
Adam e Jordan Henderson.
FC Porto goleia
Gütersloh
O FC Porto venceu a equipa amadora alemã do FC
Gütersloh por 10-1. Na
goleada, no segundo jogo
da pré-época dos dragões,
marcaram Hulk por três vezes (uma de penálti), Walter, que também fez um
hat-trick, Kléber, Djalma,
Rúben Micael e Maicon. O
golo do adversário foi da
autoria de Wieckowicz. Ao
intervalo o resultado era de
2-0 favorável aos dragões.
Entretanto, refira-se que
na Copa América a Colômbia bateu a Bolívia por 2-0.
Guarín e Falcao jogaram
de início e o avançado marcou os dois golos, um deles
de penálti.
Portugal brilha
na Alemanha
O português Emanuel Gonçalves venceu a medalha
de prata nos 5 kms em
águas abertas nos Europeus de natação adaptada,
que decorreram em Berlim,
Alemanha. As outras quatro medalhas portuguesas
foram ganhas por João
Martins.
Nani: «Sporting
e Benfica estão
mais fortes»
Apesar de estar longe
da liga portuguesa desde 2007, Nani continua
a acompanhar o que por
cá se passa e já fez a sua
antevisão sobre a próxima
temporada da Liga Zon Sagres. “O FC Porto vai começar desfalcado porque
perdeu Villas-Boas. Em relação ao Benfica e ao Spor-

DESPORTO

que parece para já o reforço encarnado
emmelhor forma. O pior momento foi
quando Jardel perdeu uma bola incrível que deu o golo do Servette, apontado por Vitkieviez, aos 25m.
Note-se que era de Jardel que se esperava mais segurança, pois os três companheiros de sector – André Almeida,
Miguel Vítor e Fábio Faria – não jogaram na equipa na época passada. Na
2.ª parte, houve várias alterações, que
não ajudaram a melhorar o espectáculo. Ainda assim, Saviola e Enzo Pérez,
que tinham começado no banco, pintaram a manta mais do que uma vez, mas
“El Conejo” esteve perdulário. No Servette o melhor jogador foi Yartey, que
está emprestado pelo... Benfica.

Beckham: «Este
Real mete medo»
D
avid Beckham joga nos LA Galaxy, da MLS (liga norte-americana) e dentro de uma semana enfrentará o Real Madrid, num jogo particular
da pré-época dos merengues.

Beckham continua a seguir com atenção a equipa que representou entre

2003 e 2007 e acredita numa nova época cheia de sucesso.
“O Real está a fazer uma equipa muito poderosa. Metem medo. Não tenho
dúvidas de que podem ganhar todas
as competições. Têm
um dos melhores treinadores do mundo.
Mourinho é um génio
e demonstrou-o em
todas as equipas que
esteve”, afirmou o internacional inglês à
“Marca”.
David
Beckham
mostra
“saudades”
dos tempos em Madrid e revela o desejo
de encontrar os antigos colegas de equipa.
“Quero ver de novo
o Casillas e outros
grandes
jogadores
como Cristiano Ronaldo. Guardo boas
recordações da minha passagem por
Madrid”, finalizou.

Mourinho lidera no
regresso ao trabalho
J

ting, sei que estão fortes e
a reforçar-se bem. Como
não ganharam o título o
ano passado vão lutar este
ano por ele”, frisou Nani.
O internacional português
acredita no Sporting, sublinhado que “gostava muito”
que os leões ganhassem
o campeonato na próxima
época.

beleza da semana

Golo de Gaitán
e pouco mais
O
Benfica empatou 1-1 com o Servette, no que pode ser considerado o primeiro jogo a sério da pré-temporada, e Jesus não tem razões
para estar satisfeito. A primeira parte
da partida, que se jogou em Genebra,
foi pouco palpitante e a maior parte
do tempo mal jogada. Seja como for, é
bom lembrar que estamos no início da
pré-época, logo, não se pode esperar
muito mais.
O melhor momento do primeiro período foi o golo de Gaitán, aos 11 minutos, após uma boa jogada individual.
O argentino, esquerdino, surgiu a jogar
na direita e por vezes ao centro e deu-se bem por aquelas
bandas. Do lado esquerdo do meio-campo jogou Bruno César, aquele

osé Mourinho foi pontual no regresso ao trabalho esta segunda-feira.
O treinador do Real Madrid chegou a
Valdebebas às 7 e 40, onde esta manhã
se cumprem os habituais exames médicos de início de época.
Sahin foi dos primeiros a chegar, logo
seguido pelo português Fábio Coentrão
e Varane que precederam a chegada de
Zidane, o novo diretor de futebol.
O presidente do Real Madrid também
disse “presente” neste regresso ao trabalho e entrou no centro de treinos às
8 e 45, à mesma hora que chegavam
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Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos.
Khedira, Özil, Benzema, Xabi Alonso, Casillas, Adán, Callejón e Arbeloa
juntaram-se depois ao grupo.
Os exames médicos decorrem durante toda a manhã. A equipa parte
depois, perto da hora do almoço, para
Los Angeles, onde chegará 13 horas
depois. Para os Estados Unidos estão
agendadas três partidas (com os LA
Galaxy,Chivas Guadalajara e Philadelphia Union) nesta que será a primeira
parte da pré-temporada dos merengues.
A VOZ DE PORTUGAL

ANEDOTAS
Num autocarro de 2 andares iam as morenas em baixo e as loiras em
cima. As morenas iam na maior festa enquanto das loiras não se ouvia
um pio. Então diz uma morena para a outra: - Olha lá! Vai lá ver o que é
que se passa com as loiras! Ela subiu ao primeiro andar e viu as loiras
todas agarradas umas às outras a tremer, então ela pergunta a uma
loira: - Olha lá, o que é que se passa, porque é que estão tão caladas?
- Pois! Vocês têm condutor, nós não!
Sabem porque é que as árvores de Natal têm um anjinho em cima? É
uma longa historia ... Na véspera de um destes Natais, o Pai Natal estava muito aflito porque ainda não tinha embrulhado as prendas todas,
tinha uma rena coxa e outra constipada. Desesperado foi beber um
copo, chega à adega e não havia nada. Voltou à cozinha para comer
alguma coisa e os ratos tinham comido tudo. Para alegrar-lhe a vida, a
mulher avisou-o que a sogra ia passar o Natal com eles. No meio do
desespero, tocam-lhe à porta. Com a pressa de abrir a porta, tropeça
e amassa a cara toda, começando a sangrar. Abre a porta neste lindo
estado e aparece-lhe um anjinho dizendo com uma voz angelical: - Olá
Pai Natal! Boas Festas! Venho visitar-te nesta quadra tão feliz, cheia
de paz e amor. Trago-te aqui esta árvore de natal. Onde é que queres
que a meta?
Maria! O talhante tinha pés de porco? -Minha senhora, como é que quer
que eu saiba, o homem não atende os clientes descalço!

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais 1. Alforge. Pedúnculo comestível do fruto do cajueiro.
2. Existes. Oriundo. Aquelas. 3. Título honorífico aplicado aos mestres
da lei judeus. Estrofe de oito versos. 4. Nome próprio feminino. Encolerizar, detestar. 5. Um par. Saco de viagem. 6. A mim. Ecoa. Assume
expressão alegre. 7. Aposento de condenado em cadeias penitenciárias. Coisa muito escura. 8. Planta hortense da família das liliáceas (pl.).
Ser presente. 9. Espécie de salgueiro de ramos compridos, pendentes
quase até ao chão. Tecido leve e transparente. 10. Contr. da prep. a
com o art. def. o. Espécie de pastelão (Culin.). Designa dor, admiração,
repugnância (interj.). 11. Nome de duas constelações boreais, a (...)
Maior e a (...) Menor. Tira de pano grosseiro.
Verticais 1. Distribuição ordenada e sucessiva. Fruto do cacaueiro.
2. Guarnecer de asas. De maneira superior. 3. Tranqueta de porta que
se levanta por meio da aldraba. 4. Ovelhum. Grande artéria que nasce
no ventrículo esquerdo do coração e a partir da qual o sangue arterial é
conduzido a todo o corpo. 5. Medida itinerária chinesa. Aqui está. Que
tem saúde. 6. Espaço de 12 meses. Debaixo de. Discurso. 7. Claridade que o Sol envia à Terra. Unidade de medida agrária equivalente ao
decâmetro quadrado. Banto ou bantu. 8. Espécie de tecido de linho e
algodão. Trejeito de rosto. 9. Planta marantácea. 10. Porco-bravo. Da
cor do céu sem nuvens. 11. Servira-se de. Peça de metal, presa às rédeas, que se introduz na boca das cavalgaduras e serve para as guiar.
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Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courtier immobilier agréé

Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Conversamos imobiliária porque

« Saber é poder »

- Sir Francis Bacon

A crónica será de regresso
no ﬁm do mês de Agosto.

Boas férias as
todas e a todos.
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